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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:634635-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Roboty budowlane
2020/S 252-634635

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Podmiejska 69
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod pocztowy: 45-574
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Kulczycki, Emil Krzesaj
E-mail: stadion@zk.opole.pl 
Tel.:  +48 774562569
Faks:  +48 774563258
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zk.opole.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=29a06c2c-1842-4b00-
b693-21269ee0cd32
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa Stadionu Miejskiego w Opolu, wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną
Numer referencyjny: PN/16/ORG/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa Stadionu Miejskiego w Opolu, wraz z parkingami oraz infrastrukturą 
techniczną”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna udostępniona przez 
Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45212224 Roboty budowlane związane ze stadionami
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Technologiczna, Opole, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Inwestycja obejmuje budowę stadionu piłkarskiego o pojemności ok 11 600 widzów z zapleczem 
parkingowym, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu z dojściami i dojazdami. Stadion jest 
obiektem kategorii III wg wytycznych UEFA.
Obiekt składa się z trybun okalających boisko, pod którymi mieści się zaplecze strefy kibica: kioski 
gastronomiczne, toalety, punkt pierwszej pomocy medycznej, pomieszczenia techniczne i pomocnicze, 
oraz budynku klubowego. Całość przekryta jest zadaszeniem na planie prostokąta. Najbliższe otoczenie 
budynku będzie stanowił plac miejski: wolna przestrzeń służącą jako miejsce gromadzenia się kibiców 
przed widowiskiem, ale także służącą celom bezpiecznej ewakuacji w przypadku takiej konieczności. Plac 
zaprojektowano jako atrakcyjną przestrzeń publiczną, z urządzoną zielenią i umeblowaniem miejskim. Ma ona 
również służyć mieszkańcom Opola jako atrakcyjne miejsce spotkań.
Od strony zachodniej przy budynku stadionu znajduje się częściowo wygrodzony parking dla VIP-ów, mediów 
oraz pracowników.
Po zachodniej stronie ulicy Technologicznej zaprojektowano otwartą przestrzeń wielofunkcyjną, w której 
mogą odbywać się wszelkiego rodzaju imprezy plenerowe. Przestrzeń ta jest przedłużeniem terenu wystaw 
zewnętrznych obiektu CWK i integruje oba obiekty.
Od strony południowej projektowana jest nowa droga publiczna, przy której znajduje się część zaplecza 
parkingowego. Kolejna strefa parkingów zlokalizowana jest po zachodniej części placu wydarzeń miejskich i 
jest kontynuacją parkingów przy CWK, z którymi będzie połączona. Wjazd do tej strefy projektuje się z ulicy 
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Technologicznej. W północnej części zaplanowano następny parking z wjazdem od ulicy Północnej. Tam 
również znajduje się ogrodzony parking dla kibiców drużyny gości.
Równolegle do ulicy północnej biegnie istniejący ciąg pieszo-rowerowy obsadzony szpalerem drzew. Planuje się 
jego zachowanie i uzupełnienie szpaleru zieleni.
Pomiędzy ulicą Północną a ciągiem pieszo-rowerowym, projektuje się „enklawę ekologiczną”. Atrakcyjnie 
urządzoną zieleń w naturalnym obniżeniu terenu, która dodatkowo ma walory ekologiczne – będzie naturalnym 
siedliskiem owadów i ptaków, co sprzyjać będzie bioróżnorodności na projektowanym terenie.
2. W ramach zamówienia wykonane będą również:
a. Dojścia, dojazdy, parkingi
b. Wejścia
c. Kołowroty wejściowe dla kibiców, zapewniające dostęp do każdego sektora trybun.
d. Drogi pożarowe i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
e. Miejsca gromadzenia odpadów stałych
f. Odwodnienie, zagospodarowanie wód opadowych
g. Przyłącze wodociągowe
h. Przyłącza kanalizacji sanitarnej
i. Przyłącze kanalizacji deszczowej
j. Przyłącze elektryczne
k. Przyłącze i sieci teletechniczne
l. Zaprojektowane tereny zielone
m. Elementy małej architektury
3. Gwarancja i rękojmia
3.1. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia udziela Zamawiającemu gwarancji
I rękojmi na okres określony w projekcie umowy. Szczegółowe warunki gwarancji zostały opisane w §18 ust. 3 
Projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
3.2. Okres gwarancji „na pozostałą część przedmiotu zamówienia”, określony na sześćdziesiąt [60] miesięcy 
jest okresem minimalnym. Wykonawca w ofercie, tj. w Formularzu ofertowym, może uwzględnić dłuższy okres 
gwarancji „na pozostałą część przedmiotu zamówienia”, jednak nie dłuższy niż sto dwadzieścia [120] miesięcy.
4. Z uwagi na obszerność zapisów szczegółowe dane dotyczące opisu zamówienia ujęte są w dokumentacji 
postępowania dostępnej pod adresem https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?
zamawiajacyId=29a06c2c-1842-4b00-b693-21269ee0cd32.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji „na pozostałą część przedmiotu zamówienia” / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 70

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. II.2.7 ogłoszenia jest terminem maksymalnym na 
wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie - w Formularzu ofertowym, może uwzględnić krótszy 
termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
1. odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż dziesięć milionów [10 000 000,00] złotych
W przypadku sumy gwarancyjnej wyrażonej w innej walucie niż polski złotych należy dokonać przeliczenia 
według średniego kursu polskiego złotego w stosunku do waluty, w której wyrażona jest suma ubezpieczenia 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym 
zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej dziewięć milionów [9 000 000,00] złotych
W przypadku środków finansowych lub zdolności kredytowej wyrażonych w innej walucie niż polski złotych 
należy dokonać przeliczenia według średniego kursu polskiego złotego w stosunku do waluty, w której wyrażone 
są środki finansowe lub zdolność kredytowa, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu, 
w którym ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
O których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy, tj.: sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca 
zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:*
1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego w pkt. 5.1.2.2.1 SIWZ;
2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż jeden [1] miesiąc 
przed upływem terminu składania ofert.
*W przypadku środków finansowych lub zdolności kredytowej wyrażonych w innej walucie niż polski złotych 
należy dokonać przeliczenia według średniego kursu polskiego złotego w stosunku do waluty, w której wyrażone 
są środki finansowe lub zdolność kredytowa, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu, 
w którym ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej będą uznane za spełnione jeżeli:
A. Wykonawca w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100 000 000,00 
złotych brutto obejmującą budowę lub przebudowę lub rozbudowę:
Stadionu lub kompleksu obiektów sportowych lub kompleksu obiektów rekreacyjnych w ramach jednego 
pozwolenia na budowę lub obiektu budowlanego z funkcją organizacji imprez masowych; o pojemności 
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minimum pięć tysięcy [5 000] miejsc siedzących zadaszonych (w przypadku przebudowy lub rozbudowy 
określona minimalna liczba miejsc dotyczy obiektu po przebudowie lub rozbudowie)
B.Wykonawca [WRB] dysponuje:
1.Kierownikiem budowy -jedna osoba:
1.1.uprawnionym do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz będącym członkiem właściwej izby samorządu 
zawodowego (...)
2. Kierownikiem robót konstrukcyjno–budowlanych –jedna osoba:
2.1.uprawnionym do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz będącym członkiem właściwej izby samorządu 
zawodowego (...)
3. Kierownikiem robót sanitarnych –jedna osoba:
3.1.uprawnionym do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz będącym członkiem właściwej izby samorządu 
zawodowego (...)
4.Kierownikiem robót elektrycznych –jedna osoba:
4.1.uprawnionym do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń oraz będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego (...)
5.Kierownikiem robót telekomunikacyjnych –jedna osoba:
5.1.uprawnionym do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi
W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz 
będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego (...)
6. Specjalista ds. koordynacji/integracji systemów zabezpieczenia technicznego obiektu (systemu okablowania 
strukturalnego, systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej, 
systemu sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze), tj. osoba która posiada łącznie:
6.1 wykształcenie wyższe techniczne o profilu informatycznym lub elektronicznym lub telekomunikacyjnym (...)
II. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia (przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania. Zakres czynności bezpośrednio związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia, przez cały okres jego trwania, który będzie wykonywany przez osoby 
zatrudnione na warunkach określonych w pkt. 3.7.2 SIWZ został wskazany w Oświadczeniu Wykonawcy 
dotyczącym zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania - zał.nr4 do SIWZ.
III. Z uwagi na charakter zamówienia, jego przedmiot oraz wymagania Zamawiającego niemożliwe jest 
opublikowanie w treści ogłoszenia wszystkich niezbędnych informacji także w sekcjach dodatkowych. 
Tym samym Zamawiający odsyła celem uzyskania pełnych informacji do Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zamieszczonej na stronie Zamawiającego https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/
AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=29a06c2c-1842-4b00-b693-21269ee0cd32
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
I. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
O których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, tj.: zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca 
zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:*
1. Wykaz osób (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ) – skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, 
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kierowania lub nadzorowanie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia*
I wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Wykaz robót budowlanych (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej 
niż w okresie ostatnich dziesięciu [10] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
*W przypadku wykazania w dokumentach przez Wykonawcę innej waluty niż złoty polski [PLN], Zamawiający 
dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
II. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: spełnianie przez 
oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć Zamawiającemu:
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania (sporządzone 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) w zakresie realizacji zamówienia wskazanych przez Zamawiającego w 
pkt. 3.7 SIWZ i zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do SIWZ-projekt umowy.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.
3. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 94 ustawy). Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zamawiającego. 
Uwaga: zawarcie umowy nastąpi w formie tradycyjnej, tzw. papierowej.
4. Zgodnie z postanowieniami SIWZ, poza innymi przypadkami wskazanymi w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa, a w tym art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany niniejszej Umowy, w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
WRB, na zasadach w Umowie wskazanych. Szczegółowe informacje zawarto w dokumentacji postępowania 
(SIWZ) – https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=29a06c2c-1842-4b00-
b693-21269ee0cd32.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/05/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem (https://e-propublico.pl) na karcie 
„oferty załączniki”, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I.Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1000000,00 zł
II.ZAWARTOŚĆ OFERTY:
1.Formularz ofertowy (zał.nr 1 do SIWZ)
2.Oświadczenie,o którym mowa w pkt. 5.2.1 SIWZ (JEDZ- zał.nr 2 do SIWZ)
3.Pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).
4.Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, 
której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
5.Zabezpieczenie oferty wadium-zgodnie z pkt.14 SIWZ.
6.Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów–zał.nr 5 do 
SIWZ (jeżeli dotyczy).*Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
III.W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy, tj.:braku podstaw 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:
1.Informację z KRK w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2.Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności.
3.Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
4.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy.
IV. W sytuacji, w której Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art.22a ustawy
1.w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podmiotu trzeciego na zasoby którego 
powołuje się Wykonawca Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w pkt III. ppkt.1-4 powyżej.
2.w celu potwierdzenia przez Wykonawcę czy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z 
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać (...):
2.1.Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu.
2.2.Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego.
2.3.Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
V.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VI. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w sekcji – pełne określenie zakresu warunków udziału w 
postępowaniu, podstaw wykluczenia, a także dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego (w tym przez Wykonawców będących podmiotami 
zagranicznymi) zostały określone w dokumentach zamówienia dostępnych pod adresem https://e-propublico.pl/
Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=29a06c2c-1842-4b00-b693-21269ee0cd32.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
Może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
Ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
Oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
Mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
Na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
Niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,
Opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
W taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
Iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
Elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
Stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
Warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
Którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
Stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
Wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
Przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
Przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
Wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529)
Jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

9 / 10



Dz.U./S S252
28/12/2020
634635-2020-PL

10 / 10

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
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